


 ملبوس وپا

 ةمالعلا خيشلا ةليضفل

 نيش عاوز
 نيملسمللو هیدلاولو هل هللا رفغ

 بيترتو عمج

 ها نيمكعلا حلا نب د هيلا ةسّسؤم فای عبط



 هعيزوتل هعبط دارأ نمل الإ
 ةسسؤم ةعجارم دعب اناجم

 ةيريخلا نيميثعلا

 ماع ةعيط

۲ - ۸۲۰۱۱ 

 (طوطخ هز ۰۰۹۱۲۷۹۲۰۲ : فتاه

 ۰۰۹1۲1۷۲۳۹۶۱ : سكاف

 تنرتنالا ىلع عقولا
www.madaralwatan.com 

 : ينورتكلإلا ا
pop@madaralwatan.com 



 مايصلا يف ًالاؤس نوعبرأو ةينامث

 فرشآ ىلع مالسلاو ةالصلاو «نيملاعلا بر هلل دمحلا

 ىلعو «مالسلاو ةالصلا لضفأ هيلع هتلادبع نب دمحم هقلخ

 : دعبو ؛نیدلا موي ىلإ ناسحاب مهعبت نّمو هبحصو هلآ
 يتأي ماع لك يف .تامئاصلا تاوخألاو ...نومناصلا ةوخإلا اهيأ

 تمحرلا رهش «نارفغلا رهش .ناضمر رهش «ميرك رهش
 انم دحاو لک لعجيو ءانتلفغ نم انظقويل رهشلا اذه ءيجي
 دقانلا نيعب اهلمأتيف «هيلع تّرم ةنس لالخ هلامعأ عجرتسی

 ىلع , لبقُيل «هنأش نم حِلْضُيو د ءحلصملا

 نم راثكإلاو ةیوتلاب ةصرفلا هذه منتغيف «یلاعتو هناحبس هللا

 الب باسح ًادغو «باسح الب لمع مويلاف «ةحلاصلا لامعألا

 . لمع
 عضآ نأ تببحأ ةكرابملا ةبسانملا هذهب :هللا يف يناوخا

 يف الاوس نوعبرآو ةينامث» :اهتیّمسف مایصلا يف ةلاسر



 مايصلا يف الاؤس نوعبرأو ةينامث 53
 ب بسبب ااا يبي يي يبس ر چی مس تك

 نب دمحم خيشلا ةليضف اهيلع ةباجإلاب ماق ثيح ««مايصلا
 نذأو ءاهعجارف هيلع اهتضرع مث « هللا همحر نيميثعلا حلاص

 امو .نيملسملا هملعب مو ًاريخ هللا هازجف .اهتعابطب يل
 .نيملسملا ىناوخإل ةدئافلا لجأ نم الإ لمعلا اذه تدصق

 امل اقفو هللا دبعيف «هنید ماكحأب ملع ىلع ملسملا نوكيلو
 ناك اذإ الإ ىلاعت هللا هلبقي ال ءرملا هلمعي لمع لك ذإ . هعرش

 . لک لوسرلا هعرش ام قفو ىلع ًاباوص هلل اص لاخ
 ىنسحلا هئامسأب ميركلا شرعلا بر ميظعلا هللا لأسأ

 ههجول ًاصلاخ هريغو لمعلا اذه لعجي نأ ىلُعلا هتافصو
 نأ هلأسأ امك . يتامم دعبو يتايح يف هب ينعفني نأو ءميركلا

 رخآو .بيجم عيمس هنإ «هدابع دنع ًالوبق دهجلا اذهل لعجي
 .نيملاعلا بر هلل دمحلا نأ اناوعد

 اهّترو اهعمج
0 

2 



 3 مایصلا يف الاؤس نوعبرأو ةينامث

 ؟ناضمر يف هلعفن نأ بجي اذام

 سانلل ىده نآرقلا هيف هللا لزنأ «كرابم ميظع ناضمر رهش

 ناكرأ نم ًانکر هموص لعجو «ناقرفلاو ىدهلا نم تانّيبو

 يف ًاببس نوكتو «تانسحلا اهب دادزت ةلفان همايقو «مالسإلا

 نمد نأ ائ هللا لوسر نع نيحيحصلا يفف . نارينلا نم ةاجنلا

 ماق نمو «هبنذ نم مّلقت ام هل رفع ًاباستحاو ًاناميإ ناضمر ماص

 نم ٠ بند نم مّدقت ام هل رم ًاباستحاو ا نامی ردقلا ةليل
 ةعيرشب ًاناميإو لجو زع هللاب ًاناميإ يأ ءًاناميإ ناضمر ماص

 ىلع هبّتر يذلا هللا باوثل ًاباستحاو ًاناعذإو ءاهل ًالوبقو هللا

 ردقلا ةليل وأ ناضمر ماق نمف «مايقلا كلذكو مايصلا اذه

 ام هل هللا رفغ - باستحالاو ناميإلا- نيفصولا نيذهب ًافصتم

 اذه نأ اندجو يضاملا ىلإ انرظن اذإ اننإو «هبنذ نم مدقت

 نمؤملا حرفي «ةميظع تابسانم هيف تراص كرابملا رهشلا
 . ةنسحلا اهجئاتنو اهاركذب

 )١( مقر ملسمو ۱۹۰۱(۰) مقر يراخللا هاور )۱۷۳۱(.



 مايصلا يف الاوس نوعبرأو ةينامث ۳

 07 «نآرقلا هيف لزنأ ىلاعت هللا نأ :ىلوألا ةبسانملا

 اطقأ هب نوملسملا حتف ءًاكرابم هلعجو رهشلا اذه يف هلازنإ

 ةيار ترهظو هب نوملسملا ٌرتعاو ءآبرغو ًاقرش ضرألا
 . ناکم لك ىلع مالسإلا

 باطخلا نب رمع دشارلا ةفيلخلا نأ ًاعيمج انيلع ىفخيالو

 هولا ىلإ نئادعلا نم یرتنک جاقب هيلإ يتأ هنع هللا يضر

 نيب عضو «خيراتلا يف كلذ رد امك < يلمح لع الو يخف

 نم اذه لك «ةدحاو ةزرخ هنم صقني مل « هنع هللا يضر هيدي

 نأ نوقثاول اننإو ءدمحلا هلو نيكرشملا ةلذو نيملسملا ةَّزع

 «هب مكحتسو «ميركلا نآرقلا ىلإ عجرتس ةيمالسإلا ةمألا

 هللا ءاش نإ كلذ دعب ةزعلا اهل نوکتسو

 يناجلو «لحتلا صرق نم لسعلا يناجل َدبال نکلو
 اوماق نمل ناحتما رصنلا مدقتی نأ دبال كوشلا نم درولا

 : هباتک يف لاق یلاعت هللا نآل فیلا ةوعدلاو 1

 ۲۳۱ .دمحم] 4 تبار کنم تدهجملا معن ىح کوب
 لَم یاب اکر هک الت نآ تشیع مآ » : ىلاعت 0

 2 سس رس ع

 لوس لومي ىح أولو سا همانا مل هتک کی نم ْاَوَلَخ بز
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 مايصلا يف الاوس نوعبرأو ةينامث

 ما مس

[ ]= 
 [۷۱4::رفلا] برق هلأ ست ن الأ وأ رص یم معمای

 تناكو « رذدب ةوزغ :كرابملا رهشلا اذه يف ةيناثلا ةبسانملا

 لوسر نأ اهببس ناكو ءةرجهلا نم ةيناثلا ةنسلا يف ردب ةوزغ

 ماشلا نم ةمداق نايفسوبأ اهدوقي شيرقل ًاريع نأ عمس كي هللا
 نأ مهنم عيرسلا هباحصآ بدن كلذب ملع املف کم ىلإ
 ًاشيرق نأل ؛اهوذخأي نأ لجأ نم ريعلا هذه ىلإ اوجرخي
 یهلاومآو مهرايد نم هباحصأو ی يبنلا جارخإ تحابتسا

 ىلإ ةي جرخف «ةمذ الو دهع لو يبنلا نيبو مهنيب نكي ملو
 ةئامئالث «ليلق ددعب جرخو ا نا لجا نم مهريع

 مهنكلو «برحلا نوديري ال مهنال ءالجر رشع ةعضبو
 ليلقلا ددعلا اذهب الإ اوجرخي ملف «طقف ريعلا ذخأ نوديري

 . طقف ناّسرفو اهنوبقتعی ًاريعب نوعبس مهعمو

 ةكم لهأ ىلإ لسرأف «ریعلا هعم تناك يذلا نایفسوبآ امآ

 کج هللا لوسر نم اهوعنميو مهريع اومحيل «مهثحتسي
 مهرطبو مهئايربكو مهديدحو مهّدحب ةكم لهأ جرخف

 ارطب مهرديد نم وجرح :هلوقب هللا مهفصو امك اوجرخ
 * طی نوعي امي هو هللا ليس نع توُدْصَيَو سالا ءاَضِرَو
 ۰۲1۷ :لافنألا]



Eمايصلا يف الاوس نوعبرأو ةينامث  

 يبنلا نم هريعب اجن نايفسابأ نأ مهغلب قيرطلا ءانثأ يفو

 «نوعجری ال وأ نوعجري له ءآضعب مهضعب راشتساف كي
 ًاردب مدقن ىتح عجرن ال هللاو - مهمیعز ناكو - لهجوبأ لاقف

 ءرومخلا اهيف ىقسنو «روزجلا اهيف رحنن «ًاثالث اهيلع ميقنف
 اننوباهي نولازي الف برعلا انب عمستو «نایقلا انيلع فزعتو
 .ادبأ

 ةقثلاو ةسرطغلاو ءایربکلا یلع لدت تاملکلا هذهف

 مهذحب ی يبنلاب اوقتلاو . .قحلا هب ضحدیل لطابلاب
 نيب ام اوناکو یهتوقو مهرطبو مهئايربکو مهدیدحو
 ةئامثالث اوناکف هباحصأو هيَ یبنلا امآ فلآو ةئامعست

 لجو زع ا دونج «ناتفئاطلا تقتلاو اجر رشع ةعضبو
 نم لتق « لجو زع هللا دونجل ةبقاعلا تناکو «ناطیشلا دونجو

 مهناهجوو مهتافرشو مهتامظع نم الجر نوعبس شيف
 ةصرع يف مايأ ةثالث ةي يبنلا ماقأو الجر نوعبس مهنم رسأو
 بکر ثلاثلا مويلا يفو ءروهظلاو ةبلغلا دعب «هتداعک لاتقلا

 شيرق ديدانص نم اهيف يقلأ يتلا ردب بيلق ىلع فقو ىتح
 مهئامسأب مهوعدي بيلقلا ىلع فقو الجر نورشعو ةعبرأ
 دعو ام تدجو له «نالف نبا نالف اي» : لوقی یهئابآ ءامسأو



 - مايصلا ىف الاؤس نوعبرأو ةينامث

 :اولاقف .«اقح يبر يندعو ام تدجو ينإ ًاقح مكبر

 0 ؟اوُنيَج دق ًاسانأ ملكت فيك ءهللا لوسر

 .«نوبيجتسي ال مهنكلو مهنم لوقأ امل عمسأب متنأ ام» : لاق

 ال وق ةوعج بالا اقا

 . دمحلا هللو ًارصتنم ةيوبنلا ةنيدملا ىلإ لَو يبنلا عجر مث

 اهیلع یلوتسا دق ةكم تناك .ةکم حتف :ةثلاثلا ةبسانملا

 هللا نذأف ءنايصعلاو كرشلاو رفکلاب اهوبرخو نوكرشملا

 نم ةعاس هل اهلحأو اهلهأ لتاقُي نأ و هيبنل ىلاعتو هناحبس

 «حتفلا لبق اهتمرحك حتفلا دعب اهتمرح تداع مث «راهن

 روس نم .نيرشعلا يف جا و یک لک يبنلا اهلخدو

 ىلع فقو یتحاروصنم ارفظم ةرجهلا نم ةينامث ماع ناضمر
 : مهل لاقف «مهب لعفی اذام نورظتنی هتحت شیرقو ةيعكلا باب

 ميرك أ ءأريخ :اولاق «؟مکب لعاف ينأ نورت ام «شیرق ايا
 . "”«ءاقلطلا متنأف اوبهذا» : ايب يبنلا لاقف . ميرك خأ نب او

 . ةنجلا تاتك (۲۸۷ )٤ مقر هوحنس ملسم هاور )۱(

 (۷۸/4) ماشه سال ةيوبلا ةريسلا يف امك قاحسا سا هاور ()
 +۳ ¢ ۱۱/۲) تاقطلا ىف دعس نا هاورو
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 قّلُحلا نم نوكي ام ةياغ اذهو «مهيلع ةردقلا دعب مهيلع نم
 ولو

 ام :لوقن نأ انل رهشلا اذه يف تابسانملا ضرع دعبو

 اذه يف هلعفن يذلا . . ؟ناضمر رهش يف هلعفن نأ يغبني يذلا

 وه بجاولاف «بودنم امإو بجاو امإ كرابملا رهشلا
 . مايقلا وه بودنملاو . مایصلا

 عولط نم تارطفملا نع كاسمإلا وه فرعی انلک مايصلاو

 :یلاعت هلوق هلیلد هل ًادبعت سمشلا بورغ ىلإ رجفلا

 لإ مایا اونی مث رجلا نم مولا لب نم شیلا طلا ل
 ۱۸۷ ةرتبلا] لأ

 شطعلا لمحت ىلع ندبلا ضیورت سيل مایصلا نم ضرغلاو
 كرت ىلع سفنلا ضیورت وه نکلو .ةقشملاو عوجلا لمحتو
 لكألا وه كورتملا بوبحملاو .بوبحملا اضرل بوبحملا
 . سفنلا تاوهش يه هذه «عامجلاو برشلاو

 نأ دبالف .لجو زع هللا وهف هاضر بولطملا بوبحملا امآ
 زع هللا اضرل ًابلط تارطفملا هذه كرتن اننآ ةّيئلا هذه رضحتسن

 . لجو



 مايصلا يف ًالاؤس نوعبرأو ةينامث
=] 

 هناحبس هللا اهنّيب دق ةمألا هذه ىلع مايصلا ضرف نم ةمكحلاو
 2م سره

 مایل مکس بیک اوما“ نیز ی ۶ :هلوق يف یلاعتو
 ۰۲۱۸۳ :ةرقلا] توت مكمل مک نم ذا لع بیک امگ

 مّرح ام اوكرتتف « هلا اوقتت نأ لجأل يأ «ليلعتلل انه َّلعلو
 هنأ لب يبنلا نع حيحصلا يفو .هللا بجوأ امب اوموقتو « هللا

 هلل سيلف «لهجلاو هب لمعلاو روزلا لوق عدي مل نَم» : لاق

 . "'”(هبارشو هماعط عدي نأ يف ةجاح
 نأ انم ديري امنإ «بارشلاو ماعطلا عدن نأ ديري ال هللا نأ يأ

 اذإ مئاصلل بدني اذهلو ؛لهجلاو هي لمعلاو روزلا لوق عدن

 دري الو « مئاص ينإ : لقيلف هلتاق وأ مئاص وهو لدحأ ات

 دريف «ًايناث هيلع در مث لوألا هيلع ّدرل هيلع در ول هنأل ؛ هیلع

 : لاق اذإو «ةلتاقمو ًابس هلك مايصلا نوكي اذكه مث لوألا

 هتلباقم نع ا زجاع سیل هنأب هلتاق وأ هّبس يذلا ملعأ مئاص ينإ

 لوألا فكي لگنیحو « موصلا كلذ نم هعنم يذلا نكلو

 . ةلتاقملاو بسلا يف رمتسي الو « لجخيو

 كلذك ناك اذإو «مایصلا باجيإ نم ةمكحلا ىه هذه

 . OV) ۰۱۹۰۳) مقر يراحبلا هاور )۱(
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 نم تاعاطلا لعف ىلع صرحن نأ موصلا يف انل يغبنيف
 ىلإ ناسحالاو .ةقدصلاو «ةالصلاو .نآرقلا ةءارقو «رکذلا

 أم لک < قيال ل عا

 دبالف رهشلا لاوط ةلاحلا نا ساق

 عرش اذهلو :هلاح نت دف ومو زره جرحب نیو فای دا

 ةيكزتل ًاليمكت رطفلا ةاكز ناسنالا جرحي نأ را وكلا يف يف

 ؛تامرحملا خیس سا افت ؛ سفنلا

 .ةاكز لاملا لذب يمس س اذهلو «لاملا لذبب ًاضيأ اوکزتو

 ؟مئاصلا رطفت يتلا تارطفملا يه ام :!س

 برشلا .لكألا :ةئالث نآرقلا ىف تارطفملا
 اما اونو شورش ناف : یلاعت هلوق كلذ لیلدو عامجلا

 نم شیلا يتلا و يقي نح ارنا ولو اكل ا بك
 .[180 :ةرقبلا] لأ لإ مایل وی د رج نم ونک ی

 ءاوسو امار ًالالح ناك ءاوس برشلاو لكذال ةبسنلابق

 مأ الیلق ناك ءاوسو «ًاراض الو ًاعفان ال وأ ًاراض مأ ًاعفان ناك

 اراض ناك ولو رطفم ناخدلا برشف اذه یلعو ريتك
 .ًامارح



 ۳ مایصلا يف الاوس نوعبرأو ةينامث

 .رطفأل ةزرخ علب ًالجر نأ ول :اولاق ءاملعلا نإ ىتح

 ولو .تارطفملا نم ربتعت كلذ عمو ندبلا عفنت ال ةزرخلاو

 . راض هنأ عم رطفأل سجنب نجع ًانيجع لكأ

 بوجول .تارطفملا عاونآ ظلغأ وهو . . عامجلا : ثلاثلا

 مايصف دجي مل ناف «ةبقر قتع يه ةرافكلاو «هيف ةرافكلا

 . ًانيكسم نيتس ماعطإف عطتسي مل ناف «نيعباتتم نيرهش
 دسف ةذلب ناسنالا هجرخآ اذاف «ةذلب ينملا لازنإ : عبارلا

 عامجلا يف نوكت ةرافكلا نأل «ةرافك هيف سيل نكلو «هموص

 . ةصاخ
 «بارشلاو ماعطلا نع اهب ىنغتسُي يتلا ربإلا :سماخلا

 ءاوس مايصلا دسفت الف ةيذغملا ريغ ربالا امآ «ةيذغملا يهو

 الو الکآ تسيل اهنأل «تالضعلاب وأ «ديرولاب ناسنإلا اهذخأ

 . برشلاو لكألا ىنعمب الو ًابرش
 دسف ًادمع ناسنإلا أيقت اذإف دمع ءىقلا : سداسلا

 .ءيش هيلع سيلف ءيقلا هبلغ ناو «هموص
 نم جرخ اذإف «سافنلا وأ ضيحلا مد جورخ :عباسلا

 دسف ةظحلب بورغلا لبق ولو سافنلا وأ ضيحلا مد ةأرملا
 .موصلا



 مايصلا يف ةاؤس نوعبراو هي ]5 ايصلا ىف ًالاؤس نوعبرأو ةينامث

 ةظحلب بورغلا دعب ضیحلا وأ سافنلا مد جرخ ناو
 . اهموص حص ةدحاو

 رطفأ» : ی لوسرلا لوقل .ةماجحلاب مدلا جارخإ : نماثلا

 مد هنم رهظو لجرلا مجتحا اذإف' .'"”(موجحملاو مجاحلا

 ةقيرطلاب تناك اذإ همجح نم موص دسفو «هموص دسف

 ةروراق صمی مجاحلا نأ يهو لی يبنلا دهع يف ةفورعملا
 ؛مجاحلا نع ةلصفنملا تال الا ةطساوب مجح اذإ امأ مدلا

 هذه تعقو اذإو ءرطفي ال مجاحلاو ‹ رطفی موجحملا ناف

 ؛ موصلا هيلع بجي مئاص نم ناضمر راهن يف تارطفملا

 .موصلا داسف-۲ .مثالا-۱ : رومآ ةعبرآ كلذ ىلع بترت
 . ءاضقلا بوجو ٤ . مویلا كلذ ةيقب كاسم لا بوجو-۳

 وهو سماخ رمآ كلذ ىلع بترت عامجلاب رطفلا ناك نإو
 .ةرافکلا

 الإ موصلا دسفت ال تارطفملا هذه نأ ملعن نأ بجي نکلو

 .ةدارالا-۳ لاا يللا

 (TTIY). مقر دوادوبأ هاور )۱(
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 همایصف « الهاج تارطفملا هذه نم ًائيش مئاصلا لوانت اذإف

 مکحلاب ًالهاج ناك وأ «تقولاب ًالهاج ناك ءاوس «حیحص

 نظیو «لیللا رخآ يف لجرلا موقي نأ : تقولاب لهاجلا لاثم
 «علط دق رجفلا نأ نّیبتیو برشیو لكأيف «علطی مل رجفلا نأ

 . تقولاب لهاج هنأل ؛ حيحص هموص اذهف

 نأ ملعي ال وهو مئاصلا مجتحي نأ :مكحلاب لهاجلا لاثمو
 یلع لالدلاو تو توصل « ةرطفم ةماجحلا

 4 ناك طخآ زا انيس نإ اندِجاَوَت ال اير » :یلاعت هلوق كلذ

 . نآرقلا نم اذه [۲۸۲ : ةرقبلا]

 امهنع هللا یضر ركب یبآ تنب ءامسآ ثیدح :ةنسلا نمو

 ميغ موي انرطفآ : تلاق ؟)هحیحص يف يراخبلا هاور يذلا

 يف مهراطفا راصف سمشلا تعلط مث یو يبنلا دهع ىلع

 ملو تبرغ دق سمشلا نأ اونظ لب نوملعی ال مهنكلو «راهنلا
 «هب مهرمأل ًابجاو ءاضقلا ناك ولو ءاضقلاب ی يبنلا مهرمآ
 سمشلا بورغ اًناظ رطفآ ول نکلو .انيلإ لقتل هب مهرمآ ولو
 هموصو برخت یتح كاسمإلا هيلع بجو برغت مل اهنآ رهظو

 .(۱۹5۹) مقر يراخبلا هاور )۱(
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 ۱ ۱ م

 ولف نایسنلا ركذلا دضو «ًاركاذ نوكي نأ : يناثلا طرشلا
 :ىلاعت هلوقل ؛ حيحص هموصف برش وأ لكأف مئاصلا يسن

 لوقو ۰۲۲۸۰ .ةرقبلا] 4 اط وَ اتي نإ اَنْذِحاَوُم ال اسبر ا“

 وهو يسن نّم» : هنع هللا يضر ةريرهوبأ هاور اميف و يبنلا
 . ""”'هاقسو هللا همعطأ امنإف هموص متيلف برش وأ لكأف مئاص

 هذه نم ًائيش مئاصلا لعف ولف ءةدارإلا :ثلاثلا طرشلا
 هنأ ولو ءحيحص هموصف «رايتخاو هنم ةدارإ ريغب تارطفملا
 ی وصل اجا. مما

 ءهعفد نم نكمتت ملو عامجلا ىلع هتأرما لجرلا هّركأ ولو

 ىلاعت هلوق كلذ ليلدو «ةديرم ريغ اهنأل ؛ حيحص اهموصف

 مال ءوزلميإ دعب نم لاب رفكح نم # : ًاهركم رفك نميف

 .N لس ةيآلا نيلي نیم هرس

 الف «ةدارإ نودب ًارطفم لعف وأ رطفلا ىلع مئاصلا هركأ اذاف

 . حیحص هموصو هيلع ءيش

 (5145) مقر ملسم هاور ۱۸
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 ؟ال مأ نيعم ددع ناضمر مايقل له :۲س

 ؛بوجولا لیبس ىلع نيعم ددع ناضمر مايقل سيل : ۲ج

 ةعكر نیرشعب ماق ولو «جرح الف هلك لیللا ماق ناسنالا نأ ولف

 يبنلا ناك ام لضفالا ددعلا نکلو ؛جرح الف ةعكر نیسمخ وأ

 ناف ةعکر ةرشع ثالث وأ ةعكر ةرشع ىدحإ وهو « هلعفي لي

 يبنلا ناك فيك :تلئس اهنع هللا يضر ةشئاع نينمؤملا مأ

 هريغ يف الو ناضمر يف ديزي ال :تلاقف ؟ناضمر يف يلصي

 هذه نوكت نأ بجي نكلو ""ةعکر ةرشع ىدحإ ىلع
 ةءارقلا اهيف ليطي نأ يغبنيو «عورشملا هجولا ىلع تاعكرلا

 نيب سولجلاو عوكرلا دعب مايقلاو دوجسلاو عوكرلاو
 اهيلصي «مويلا سانلا ضعب هلعفي ام فالخ «نيتدجسلا

 .هولعفي نأ يغبني ام اولعفي نأ نيمومأملا عنمت ةعرسب

 عفنأ وه ام لعفي نأ هيلع بجي يلاولاو «ةيالو ةمامإلاو
 ءأطخ اذه ًاركبم جرخي نأ الإ متهي ال مامإلا نوكو . حلصأو

 مايقلا ةلاطإ نم هلعفي لک يبنلا ناك ام لعفي نأ يغبني يذلا لب

 ءاعدلا نم رثكنو «دراولا بسح دوعقلاو دوجسلاو عوكرلاو

 (۱۲۷۰) مقر ملسمو ۰۳:3۹ ۰۱۱۷) مقر يراحبلا هاور ۱(
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۱۸۱ 

 . كلذ ریغو حیبستلاو ةءارقلاو

 ,ةعكر ةرشع ىدحإ ىلع ديزي مامإ فلخ ناسنالا یلص اذإ :۳س

 ؟ةرشع ىدحإ متأ اذإ ف رصني مأ مامإلا قفاوي لهف

 مامت لبق فرصنا اذإ هنأل ؛مامالا قفاوي نأ ةّنّسلا :۳ج

 نَم١» :لاق ةي لوسرلاو .ليللا مايق رجأ هل لصحي مل مامإلا

 نأ لجأ نم . 2"'«ةليل مايق هل بتک فرصني ىنح مامإلا عم ماق
 . فرصني ىتح مامإلا عم ءاقبلا ىلع ةظفاحملا ىلع انثحي

 نع دئاز رمأ يف مهمامإ اوقفاو مهنع هللا يضر ةباحصلا نإف

 نينمؤملا ريمأ عم كلذو «ةدحاو ةالص يف عورشملا

 يف ىنم يف ةالصلا متأ نيح هنع هللا يضر نافع نب نامثع
 ركبابأو ةي يبنلا نأ عم «تاعكر عبرأ اهالص يأ «جحلا
 «تاونس ينامث ىضم ىتح «هتفالخ لوآ يف نامثعو رمعو

 هيلع ةباحصلا ركنأو «ًاعبرأ ىلص مث «نيتعكر نولصي اوناك
 اذه ناك اذإف ءًاعبرأ هعم نولصي هنوعبتي اوناك اذه عمو «كلذ

 ضعب لاب امف مامالا ةعباتم ىلع صرحلا وهو ةباحصلا يده

 هحّحصو (605) مقر يذمرتلاو )۱۳۷١(« مقر دوادوبآ هاور )١(

 . ينالالا
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 ال هلك يبنلا ناك يذلا ددعلا نع ًادئاز مامإلا ىأر اذإ سانلا
 قالصلا ءانثأ ىف اوفرصنا «ةعكر ةرشع ىدحإ وهو هيلع ديزي

 لبق نوفرصنی مارحلا دجسملا يف سانلا ضعب دهاشن امك
 . ةعكر ةرشع ىدحإ عورشملا نأ ةجحب مامالا

 رجفلا يف نذؤي يناثلا ناذألاو نولکای صاخشألا ضعب : ٤س
 ؟مهموص ةحص يه امف ,ناضمر رهشل

 هناف ًانيقي رجفلا عولط ىلع نذؤي نذؤملا ناك اذإ : ٤ج

 . برشی وأ لكأي الف نذؤملا عمسي نأ نيح نم كاسمالا بجي

 وه امك ًانيقي ال اّنظ رجفلا عولط دنع نذؤي ناك اذإ امأ

 يهتني نأ ىلإ برشيو لكأي نأ هل ناف نامزألا هذه يف عقاولا

 .ناذألا نم نذؤملا

 بلج وه ديحولا مهمه حبصأ ناضمر يف سانلا نم ريثك :۵س
 مهضعب نأ امك ءلومخو لسك رهش ناضمر حبصأف ,مونلاو ماعطلا

 ؟ءالؤهل مكهيجوت امف «راهنلا يف مانيو ليللا يف بعلي
 تقولا ةعاضإ نمضتي ةقيقحلا يف اذه نأ ىرأ :هج

 «ماعطلا عيونت الإ مه مهل سيل سانلا ناك اذإ «لاملا ةعاضإو

 نإف «ليللا يف مهعفنت ال رومأ ىلع رهسلاو راهنلا يف مونلاو

 يف ناسنإلا ىلإ دوعت ال امبر ةنيمث ةصرف ةعاضإ كش ال اذه
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 ام ىلع ناضمر يف ىشمتي يذلا وه مزاحلا لجرلاف «هتايح

 مايقلاو «حيوارتلا يف مايقلاو «ليللا لوأ يف مونلا نم يغبني
 لکاملا يف فرسی ال كلذکو سیت اذ لیللا رخآ

 ریطفت ىلع صرحي نأ ةردقلا هدنع نّمل يغبنيو .براشملاو
 رطف نم نأل ؛یرخآ نكامأ يف وأ .دجاسملا يف امإ ماوصلا

 ناف «نيمئاصلا هناوخإ ناسنالا رطف اذإف «هرجأ لثم هل ًامئاص

 ىلاعت هللا هانغأ نم ةصرفلا زهتني نأ يغبنيف «مهروجأ لثم هل

 .اريثك ارج لادي یتح

 ءءاعدلا يف نوليطي ناضمر يف دجاسملا ةمئأ ضعب :+س

 ؟حیحصلا وه امف ,رصقب مهضعبو
 يتلا ةلاطالاف آریصقت الو ًاولغ نوکی الأ حیحصلا : جا

 نأ هغلب امل يب يبنلا ناف ءاهنع يهنم سانلا ىلع قشت
 مل ًابضغ لب بضغ هموق يف ةالصلا لاطآ لبج نب ذاعم

 تنآ ناتفآ» : لبج نب ذاعمل لاقو « طق هلثم ةظعوم ىف بضغي

 ةدراولا تاملکلا ىلع رصتقی نآ یغبنپ يذلاف . ۲لذاعم ای
 ىلع ةقاش ةلاطالا نأ يف كش الو .قشي ال ًاليلق ديزي وأ

 (9105؟) مقر ملسمو ۰6۷۰ ) مقر يراخبلا هاور )۱(
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 نم سانلا نمو مهنم ءافعضلا اميسالو مهقهرتو «سانلا
 قشيو مامإلا لبق فرصني نأ بحي الو لامعأ هءارو نوكي

 اونوكي نأ ةمئالا يناوخإل يتحيصنف مامالا عم ىقبي نأ هيلع

 نظي ال ىتح ًانايحأ ءاعدلا كرتي نأ ىغبني كلذك «نيب نيب
 .رتولا يف بجاو تونقلا نأ ةماعلا

 ؟هوجحملا و مجاحلا رطفأ» ثيدح ةحص ام :۷س

 هللا همحر دمحأ مامإلا هحبص ثيدحلا اذه :۷ج

 نم مهريغو «ميقلا نب راو «ةيميت نبا مالسإلا خيش كلذكو

 ةيحانلا نم بسانم ًاضيأ وهو «حيحص وهو < «نیققحملا

 ءندبلا فعضی ریثک مد هنم جرخي موجحملا نأل ؛ ةيرظنلا
 ًاجاتحیم مئاصلا ناك اذإف ءءاذغلا ىلإ جاتحا ندبلا فعض اذإو

 نأ لجا نم برشاو لکف ترطفآ : انلق مجحو ةماجحلا ىلإ

 مجتحت ال : هل لوقن «جاتحم ريغ ناك اذإ امآ ندبلا ةوق دوعت

 . رطفي یتح هتوق هيلع ظفحن ذئنیحو ءًاضرف مایصلا ناك اذإ

 ؟حیوارتلا ةالصل ةكم ىلإ ةدج لهأ باهذ مكح ام :۸س

 مارحلا دجسملا ىلإ ناسنإلا بهذي نأ يف جرح ال :۸ج

 (۱)ص هجيرخت قبس )۱(
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 هيلإ شَي امم مارحلا دجسملا نأل ؛حیوارتلا هيف يلصي يك
 دجسم يف ًامامإ ناك وأ ًافظوم ناسنالا ناك اذإ نكلو «لاحّرلا

 يف ةالصلا ىلإ بهذيو ةمامإلا عدي وأ ةفيظولا عدي ال هنإف
 امأو . ةَّنُس مارحلا دجسملا يف ةالصلا نأل «مارحلا دجسملا
 كرتُي نأ نكمي الو «بجاو هنإف يفيظولا بجاولاب مايقلا
 ةمئالا ضعب نأ ینغلب دقو .ةَّنْسلا لعف لجأ نم بجاولا
 يف فاكتعالا لجأ نم ةكم ىلإ نوبهذيو .مهدجاسم نوكرتي
 نأل ؛أطخ اذهو «حیوارتلا ةالص لجأ نم وأ مارحلا دجسملا

 وأ حيوارتلا ةماقإل ةكم ىلإ باهذلاو . بجاو بجاولاب مايقلا
 . بجاوب سیل فاکتعالا

 ؟لامج مهتاوصأ يف نیذلا ةمئألا عثتت مکح ام :س

 يلصي نأ لضفالا نکل «كلذ يف ساب ال هنأ یرآ : ج
 يفو مهمام لوح سانلا عمتجی نأ لجأل هدجسم يف ناسنالا

 الأ لجألو سانلا نم دجاسملا ولخت الأ لجألو .مهدجاسم

 ةديج هماما ةءارق نوکت يذلا دجسملا دنع ماحزلا رثکی

 يتأي امبر هورکم رمأ ثدحي امبرو كابترا اذه نم ثدحيف
 سانلا هيف يذلا دجسملا اذه نم تجرخ ةأرما فقلتي ناسنإ

 رعشت ال يهو اهفطخي امیر ماحزلاو سانلا ةرثك عمو «ةرثكب
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 هدجسم يف ىقبي ناسنإلا نأ ىرن نحن اذهلو «ةفاسم دعب الإ

 عامتجاو . هيف ةعامجلا ةماقإو دجسملا ةرامع نم كلذ يف امل

 .ةّقشملاو ماحزلا نم ةمالسلاو مهمامإ ىلع ةعامجلا

 ؟مئاصلا راطفإ ىلإ يدؤي ةرثكب مدلا بحس له :۱۰ س

 هيلإ يدؤت ام ىلإ يدؤي ناك اذإ ةرثكب مدلا بحس چ

 مكحك همكح «ءاذغلل هجايتحاو ندبلا فعض نم ةماجحلا

 حرجت نأ لثم ناسنالا رايتخا ريغب جرخي ام امأو «ةماجحلا

 ةدارإ ريغب هنأل ؛رضي ال اذه ناف ًاريثك ًامد فزنتف لجرلا

 .ناسنإلا

 ؟ال مآ لمكت له .دیعلا ةليل يف حيوارتلا ةالصل ةبسنلاب ١: ١س

 ال اهناف ء,ناضمر نم نيثالثلا ةليل لالهلا تبث اذإ : ١

 ةالص نأل كلذو «مايقلا ةالص الو «حیوارتلا ةالص ماقت

 رهشلا جورخ تبث اذاف .ناضمر يف يه امنإ مایقلاو حیوارتلا

 . مهتویب ىلإ مهدجاسم نم سانلا فرصنیف ماقت ال اهناف
 لهو .برشلا وأ لكألل جرخی نأ مرحلا يف فکتعملل له :۱۲س

 ؟سوردلا عامسل دجسملا حطس ىلإ دوعصلا هل زوجي

 وأ مارحلا دجسملا يف فکتعملل زوجي . .معن :۱۲ج

 نأ هناكمإ يف نكي مل نإ برشلاو لكألل جرخي نأ هريغ
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 فوس هنأ امك «هنم َّدبال رمأ اذه نأل «دجسملا ىلإ امهرضحي

 اذإ ةبانج نم لاستغالل جرخي فوسو «ةجاحلا ءاضقل جرخي

 وهف دجسملا حطس ىلإ دوعصلا امأو .ةبانجلا هيلع تناك

 ىلإ لفسألا دجسملا باب نم جورخلا نأل ؛رضي ال ًاضيأ
 ىلإ عوجرلا هب دصقيو ةليلق تاوطخ الإ وه ام حطسلا
 . سأب اذه يف سيلف «ًاضيأ دجسملا

 ةلاح يفو رطفي هنأب ًالهاج ناضمر يف ىنمتسا باش :۱۳س

 ؟مكحلا امف «هتوهش هيلع تبلغ

 ال هنأ قبس اميف انررق اننأل هيلع ءيش ال هنأ مكحلا :۱۳ج

 .ةدارإلا - رکذلا - ملعلا :طورش ةثالثب الإ مئاصلا رطفي

 ءانمتسالا نع ربصي نأ ناسنإلا ىلع بجي هنإ :لوقأ ينكلو

 محل مش نا > :یلاصت هللا لوقل ؛مارح هنأل
 E ر قمی اي سا تککم ام زور مج ل لق

 3 1 مه كيو كلذ ءآرو یبا نمف © تريم

 a لان .[۷- ۰ :لونمؤملا]

 نصحأو .رصبلل ضغأ هنإف «جوزتیلف ةءابلا مکنم عاطتسا
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 . '«موصلاب هيلعف عطتسي مل نمو ؛جرفلل
 رسيأ هنأل ِ؛ِكَي يبنلا هيلإ دشرأل ًازئاج ءانمتسالا ناك ولو

 موصلا فالخب «ةعتم هيف دجي ناسنإلا نالو فلکملا ىلع

 نأ ىلع اذه َّلد موصلا ىلإ ی يبنلا لدع املف «ةقشم هيفف

 . زئاجب سيل ءانمتسالا

 ؟ناضمر يف ةالصلا كرت عم موصلا مكح ام ١: ؛س

 لّبقُي الو همايص هعفني ال يلصي الو موصي يذلا نإ : 4١ج
 نأل ؛ يلصي ال مادام هب ًابلاطم سيل هنإ لب . هتّمذ هب أَربت الو هنم

 اًيدوهي نأ مكيأر امف «ينارصنلاو يدوهيلا لثم يلصي ال يذلا

 لوقن نذإ .ال ؟هنم لبقي لهف «هنيد ىلع وهو ماص اًينارصن وأ

 هللا بات بات نمو «مصو ةالصلاب هللا ىلإ بت : صخشلا اذهل

 . هيلع

 اهلوخد فّرْغُب ال ًاعيمج رُهشألا نإ :سانلا ضعب لوقي ١: هس
 ةدع لامكإ ضورفملا ناف يلاتلابو .ةيژرلاب اهجورخو اهلك
 اذه لثم يف عرشلا مكح امف ..ناضمر ةدع اذكو نيثالث نابعش

 ؟لوقلا

 .(۳۳۷۹) مقر ملسمو ۱۹۰(۰) مقر يراخبلا هاور )۱(
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 رعُي ال ًاعيمج رهشأللا نأ  ةهج ةهج نم  لوقلا اذه : 6١ج

 ةيؤر نإ لب . حیحصب سیل ةيؤرلاب اهجورخو اهلك اهلوخد
 هومتيأر اذإ» : لي يبنلا لاق اذهلو «ةنکمم روهشلا ةلهأ عیمج
 . ۲و رطفأف هومتيأر اذإو ءاوموصف

 نكمأ اذإزب لع رمآ یلع اش هلك یبتلا قلعت الو
 نم هریغ لاله ةيؤر نکمی هناف ناتشس روق لاله ةيؤر
 . روهشلا

 لامكإ ضورفملا نأ يهو لاؤسلا يف ةيناثلا ةرقفلا امآو
 َّمُع اذإ هنأ حیحصف . .ناضمر ةدع كلذكو نيثالث نابعش ةدع

 امهوحن وأ رتق وأ ميغب ًابجتحم ناك لب «لالهلا رن ملو انيلع

 ی رو ا
 هنأ هِي هللا لوسر نع ثيدحلا ءاج اذکم .رطفن مث نيث
 ی ی .هتيؤرل اوموص) : 1

 (۳!«نیئالث ةدعلا اولمكأف» : رخآ ثیدح يقو . «ًاموي نيثالث

 ىءارتو نابعش نم نيثالثلا ةليل تناك اذإف اذه ىلعو

 )۲٤۷۱١( مقر ملسمو ۱۹۰۰(۰) مقر يراخبلا هاور ۱(

 . (اهدعب امو ۲۸۱) مقر ملسمو ۱۹۰۹(۰) مقر يراخبلا هاور )۲2
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 .ًاموي نيثالث نابعش نولمكي مهنإف هوري ملو لالهلا سانلا
 ملو لالهلا سانلا ىءارتف ناضمر نم نيثالثلا ةليل تناك اذإو

 .اموي نيثالث ناضمر ةدع نولمكي مهنإف ور

 ؟رهشلا لوخد اهب تبثی يتلا ةيعرشلا ةقيرطلا يه ام :1"س

 رهشلا توبث يف ةيكلفلا دصارملا باسح دامتعا زوجي لهو

 (لیبردلا)ب ىمسي ام لمعتسي نأ ملسملل زوجي لهو ؟هجورخو

 ؟لالهلا ةيؤر يف
 ىءارتي نأ رهشلا لوخد توبثل كرا ةقيرطلا : 15ج

 هنيد يف هب قثوي نمم كلذ نوكي نأ ي يغبنيو «لالهلا سانلا

 . هرظن ةوق يفو

 ناك نإ ًاموص ةيژرلا هذه یضتقمب لمعلا بجو هوأر اذإف
 «لاوش لاله لالهلا ناك نإ ًاراطفإو «ناضمر لاله لالهلا

 .ةيؤر نكي مل اذإ ةيكلفلا دصارملا باسح دامتعا زوجي الو

 اهنإف ةيكلفلا دصارملا قيرط نع ولو ةيؤر كانه ناك نإف

 اذإو ءاوموصف هومتيأر اذإ» :ِهلَك يبنلا لوق مومعل ةربتعم
 لمعلا زوجي ال هنإف باسحلا درجم امآ . 2"( ورطفأف هومتيأر

 .(۲)ص هجیرخت قبس ()
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 . هيلع دامتعالا الو هب

 بّرقملا راظنملا وهو (ليبردلا)ب ىمسي ام لامعتسا امأو

 رهاظلا نأل ؛بجاوب سيل نكلو «هب سأب الف لالهلا ةيؤر يف

 ءاهريغ ىلع ال ةداتعملا ةيؤرلا ىلع دامتعالا نأ ةنسلا نم

 دقو «ةيؤرلا هذهب لمعي هنإف هب قثوي نم هآرف لمعتسا ول نكلو
 (رئانملا) نودعصي اوناك امل كلذ نولمعتسي ًاميدق سانلا ناك

 ناضمر نم نيثالثلا ةليل وأ نابعش نم نيثالثلا ةليل يف

 هلوق مومعل ةيؤرلا هذه ىضتقمب لمعلا بجي هنإف ةليسو يأب

 . «اورطفأف هومتيأراذإو ءاوموصف هومتيأر اذإ» : ةا

 ةيؤرب مايصلا لودلا لك يف ًاعيمج نيملسملا مزلي له :۱۷س

 سيل يتلا رافكلا دالب ضعب يف نوملسملا موصي فيكو ؟ةدحاو
 ؟ةيعرش ةيؤر اهيف

 يئر اذإ يأ ملعلا لهأ اهيف فلتخا ةلأسملا هذه : 107ج

 لهف ءاعرش هنيؤر تشب تتيثو نيملسملا دالب نم دلب يف لالهلا

 لهآ نمف ذ ؟ةیژرلا هذه یضتقمب اولمعی نأ نیملسملا ةيقب مزلی

 .(۲1)ص هجیرحت قىس (۱)
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 قرا هذه ىضتقمب اولمعي نأ مهمزلي هنإ لاق نَم ملعلا

 هنر ربا کنی دیش سس » : SE ی
 < ركل باما نی هدف رس لع لل اب ناك نو
 . ؟«!وموصف هومتيأر اذٍ» : 4 یبنلا لوقیو ۰۲۱۸۰ :ةرقلا]
 ال هنأ مولعملا نمو . نیملسملا عیمجل ماع باطخلاو :اولاق
 دارملا امنإو «رذعتم اذه نأل ؛ هسفنب ناسنا لك ةيؤر هب داری

 لك يف ماع اذهو . رهشلا لوخد هتيؤرب تبثي نم هآر اذإ كلذب
 تفلتخا اذإ هنأ ىلإ ملعلا لهأ نم نورخآ بهذو .ناكم

 هنإف جامل تاع تار «هتيؤر ناكم لكلف علاطملا

 يف مهتنارب ناکمب هتیژر تتبث ؛ اذإ هوري مل نم ىلع بجي

 سقتب ءالؤم لدتساو . ةيورلا هذه یضتقمباولمعی نآ ملاطملا

 دهس نمف 9 : لوقی یلاعت هللا نإ :اولاقف نولوألا هب ٌلدتسا ام

 لك ةيؤر كلذب داری ال هنأ مولعملا نمو . عقل کن
 لك يفو هيف يئر يذلا ناكملا يف هب لمعيف .هدرفمب ناسنإ

 علاطم يف مهقفاوي ال نم امآ .لالهلا علاطم يف مهقفاوي ناكم

 لوقن كلذكو :اولاق . .ًامكح الو ةقيقح ال هري مل هنإف لالهلا

 5 ف هج رک لسا 00
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 هومتيأر اذإو ءاوموصف هومتيأر اذإ» :ِةلَي يبنلا لوق يف

 يف يئارلا ناكم قفاوي ال ناكم يف ناك نم ناف . 200(اورطفأف

 :اولاق ءامكح الو ةقيقح ال هآر نكي مل لالهلا علاطم
 فلتخت دالبلا نأ امكف . يمويلا تيقوتلاك يرهشلا تيقوتلاو

 ىف فلتخت نأ بجي كلذكف «ىمويلا راطفإلاو كاسمإلا ىف

 فالتخالا نأ مولعملا نمو «يرهشلا راطفإلاو كاسمإلا
 مهنإف قرشلا يف اوناك نمف «نيملسملا قافتاب هرثأ هل يمويلا

 .ًاضیآ مهلبق نورطفيو «برغلا يف اوناك نَّم لبق نوكسمي
 نإف ؛يمويلا تيقوتلا يف علاطملا فالتخاب انمكح اذإف

 . يرهشلا تيقوتلا يف ًامامت هلثم

 ووك نا : ىلاعت هلوق نإ : لئاق لوقي نأ نكمي الو
 TEI ( بیک ا اغا
 4 نا لإ ميا ايا ر رثتلا نم وسلا لجأ نم شیلا
 ۰۲۱۸۷ :ةرقبلا]

 نم راهنلا ربدأو ءانهاه نم ليللا لبقأ اذإ» :ع هلوقو

 .(۲۱)ص هجيرخت قيس ()
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 دحأل نكمي ال .۲«مئاصلا رطفأ دقف سمشلا تبرغو ءانهاه

 . راطقألا لك يف نيملسملا عيمجل ماع اذه نإ لوقي نأ

 کنی دیک نم » :یلاعت هلوق مومع يف لوقن كلذکو
 اذإو اوموصف هومتيأر اذ!» ::ع هلوقو 4 و رب

 .۳"«اورطفأف هومتیآر

 رظنلاو ظفللا یضتقمب هتوق هل یرت امك لوقلا اذهو

 يرهشلا تیقوتلا سايق «ًاضيأ حیحصلا سایقلاو حیحصلا

 . يمويلا تیقوتلا ىلع
 يف رمألا يلوب قّلعم رمألا نآ یلا ملعلا لهآ ضعب بهذو

 ًادنتسم رطفلا وأ موصلا بوجو ىأر یتمف «ةلأسملا هذه

 فلتخي الئل ؛هاضتقمب لمعي هناف ىعرش دنتسم ىلإ كلذب

 مومعب ءالوه دعما .ةدحاو ةيالو تحت اوقرفتیو سانلا
 رطفی موی رطفلاو «سانلا موصی موي موصلا» . ثیدحلا

 سالا

 .(59؟5) مقر ملسمو ۱۹96(۰) مقر يراحبلا هاور )۱(

 2۲ یا تيوس قبن 09
 .ىنابلألا هحّحصو 1۹۷(۰) مقر یذمرتلا هاور (۳)
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 نولقني نيذلا ملعلا لهأ اهركذ ىرخأ لاوقأ كانهو

 . ةلأسملا هذه يف فالخلا

 نوملسملا موصي فيك : وهو لاؤسلا نم يناثلا قشلا امأو

 مهنكمي ءالؤه نإف ؟ةيعرش ةيؤر اهب سيل يتلا رافكلا دالب يف
 لالهلا اوءارتي نأب كلذو «يعرش قيرط نع لالهلا اوتبثي نأ

 لوألا لوقلاب انلق نإف اذه مهنكمي مل ناف «كلذ مهنكمأ اذإ

 «يمالسإ دلب يف لالهلا ةيؤر تتبث ىتم هنإف ةلأسملا هذه يف
 .هوري مل وأ هوأر ءاوس «ةيؤرلا هذه ىضتقمب نولمعي مهنإف

 ناك اذإ هسفنب دلب لك رابتعا وهو «يناثلا لوقلاب انلق اذإو
 قيقحت نم اونكمتي ملو «لالهلا علاطم يف رخآلا دلبلا فلاخي
 دالبلا برقأ نوربتعي مهنإف «هيف مه يذلا دلبلا يف ةيؤرلا
 . هب لمعلا مهنكمي ام ىلعأ اذه نأل مهبلا ةيمالسإلا

 ملو لالهلا ةيؤرب رهشلا لوخد نم صخش نقيت اذإ :18س
 ؟مايصلا هيلع بجي لهف ةمكحملا غالبإ عطتسي

 همزلي هنإ لوقي نم مهنمف ءاذه يف ءاملعلا فلتخا : ۱۸ج

 لالهلا نأ ىلع ءانب كلذو همزلي ال هنإ لوقي نم مهنمو «مايصلا
 دعب يئر ام وه لالهلا نأ وأ «سانلا نيب رهتشاو َلهتسا ام وه

 . رهتشي مل مأ سانلا نيب رهتشا ءاوس «سمشلا بورغ
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 ءان ناكم يف وهو هتيؤر نم نقيتو هآر نَم نأ يل رهظب يذلاو

yTا  

 ااا :ل هلوقو 1A0] ٠ 10 مل

 تدرو تمکحملا دنع هب دهشو دلبلا يف ناك نإ ۳

 ةفلاخم نلعی الثل اوس موصی لاخلا هذه يف هناف هتداهش
 . سانلا

 یأر نم هلوقي صاخ ءاعد ی لوسرلا نع درو له :٩۱س
 ري مل ولو هب وعدي نأ لالهلا ربخ عمس نمل زوجي لهو ؟لالهلا
 ؟لالهلا

 نمألاب انيلع هلهأ مهللا . .ربكأ هللا» :لوقي معن : 9١ج
 هبحت امل قيفوتلاو ..مالسإلاو ةمالسلاو ..ناميإلاو
 . (دشرو ريخ لاله . . هللا كبرو يبر . هاضرتو

 لاقم امهيف و هللا لوسر نع ناثيدح كلذ يف ءاج دقف

 ةيؤر نيح الإ ءاعدلا اذهب ىعدي ال هنأ ثيدحلا رهاظو .ليلق

 . كلذ لوقي نأ هل عرشي ال هنإف هري ملو هب عمس نم امآ . لالهلا

 نم تقو يضم دعب الا رهشلا لوخد سانلا ملعب مل اذإ :۲۰ س

 ؟هّواضق مأ ؟مويلا ةيقب كاسمإ مهيلع بجي لهف راهنلا
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 مويلا ءانثأ يف ناضمر رهش لوخدب سانلا ملع اذإ :۲۰ج
 رهش نم مويلا اذه نأ تبث هنأل ؛كاسمإلا مهيلع بجي هنإف

 ءاضق يأ ؟ءاضقلا مهمزلي له نكلو . هكاسمإ بجوف ناضمر
 ءاملعلا روهمجف ملعلا لهأ نيب فالخ اذه يف ؟مويلا اذه

 مويلا لوأ نم مايصلا اووني مل مهنأل ؛ ءاضقلا مهمزلي هنأ نوري

 ی يبنلا لاق دقو «ةين الب مويلا نم ءزج مهيلع ىضم لب
3 

 ."«یون ام ئرما لكل امنإو ؛ تاینلاب لامعألا امنإ»
 مهنأل ءاضقلا مهمزلي ال هنأ ىلإ ملعلا لهأ ضعب بهذو

 نكلو ءهلهجب روذعم لهاجلاو لهج نع نيرطفم اوناك
 كييري ام عد» : يب يبنلا لاق دقو . ةمذلل أربأو طوحأ ءاضقلا

 ةقشم ال ريسي وهو دحاو موي الإ وه امف "72كبيري ال ام ىلإ
 . بلقلل ةنينأمطو سفنلل ةحار هيفو « هيف

 لاله مهنم ّدحأ ءارتب مل اذإ ًاعيمج نوملسملا مثأي له :۲۱س

 ؟اجورخ وأ ًالوخد ناضمر
 رمآ - لاوش لاله وأ ناضمر لاله  لالهلا يئارت : ٠۲ج

 .(8955؟) مقر ملسمو ۱( مقر يراخبلا هاور )۱(

 تاهبشملا ریسفت باب «عویبلا باتک ءًاقيلعت يراخبلا هاور (؟)
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 هتيأر ينأ ايب يبنلا تربخأف لالهلا سانلا ىءارت» : امهنع هللا
 . «همايصب سانلا رمأو هماصف

 يدهلا لمكأ مهنع هللا يضر ةباحصلا يده نأ كش الو
 .همتأو

 لهف ناضمر رهش نم مايأ يضم دعب لجر ملسأ اذإ :۲۲س

 ؟ةقباسلا مايألا مايصب بلاطي
 ًارفاك ناك هنأل ؛ةقباسلا مايألا مايصب بلاطی ال اذه : ۲۲ج

 ؛ةحلاصلا لامعألا نم هتاف ام ءاضقب بلاطي ال رفاکلاو .اهيف

 ات ره رغب وهني نإ ورک يالل » : ىلاعت هللا لوقل
 دهع ىف نوملسي اوناك سانلا نألو ۰۲۳۸ ۰لافنال] 4 َفَلَس ذك

 الو ءموص نم مهتاف ام ءاضقب مهرمأي نكي ملو ی لوسرلا
 همزلي لهف راهنلا ءانثأ يف ملسأ ول نكلو .ةاكز الو ةالص

 ؟ءاضق الو هلاسم]

 مقر ءاورالا يف ينابلألا هحّحصو (۲۳4۲) مقر درادونآ اور (۱)

۹.۸ 
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 هنإ حجارلا لوقلاو «ملعلا لهأ نيب فالخ ةلأسملا هذه يف
 نم راص هنأل كاسمإلا همزليف ءءاضقلا نود كاسمإلا همزلي
 لهأ نم سيل كلذ لبق هنأل ءاضقلا همزلي الو بوجولا لهأ
 همزلي هنإف راهنلا ءانثأ يف غلب اذإ يبصلاك وهف .بوجولا
 ةلأسملا هذه يف حجارلا لوقلا ىلع ءاضقلا همزلي الو كاسمإلا
 . ًاضيأ

 يف امك مايصلاب رشع ةسماخلا نود نايبصلا رمؤي له :۲۳س
 ؟ةالصلا

 اذإ مايصلاب اوغلبي مل نيذلا نايبصلا رمؤي معن :۲۳ج
 كلذ نولعفي مهنع هللا يضر ةباحصلا ناك امك هوقاطأ
 . مهنايبصب

 مهيلع ةيالو هل نَم رمأي يلولا نأ ىلع ملعلا لهأ ّصن دقو

 عبطتتو هوفلأيو هيلع اونّرمتي نأ لجأ نم موصلاب راغصلا نم
 . مهل ةزيرغلاك نوكت ىتح مهسوفن يف مالسإلا لوصأ

 نومزلي ال مهنإف مهرضي وأ مهيلع قشي ناك اذإ نكلو
 وأ ءابآلا ضعب اهلعفي ةلأسم ىلع انه هبنأ يننإو .كلذب
 ناك ام فالخ ىلع مايصلا نم مهنايبص عنم يهو تاهمألا
 ءالؤه نوعنمي مهنأ نوعَّدي . هنولعفی مهنع هللا يضر ةباحصلا
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 ةمحر نأ ةقيقحلاو «مهيلع ًاقافشإو مهب ةمحر نایبصلا

 مهفیلأتو اهيلع مهدیوعتو مالسالا مئارشب مهرمأب نایبصلا
 دقو . ةياعرلا مامتو ةيبرتلا نسح نم كش الب اذه ناف . اهل

 لوئسمو هتيب لهآ يف عار لجرلا نإ» : هلوق ی يبنلا نع تبث

 نمل ةبسنلاب رومألا ءايلوأ ىلع يغبني يذلاو ۱۲«هتیعر نع

 «مهيف ىلاعت هللا وقتی نأ راغصلاو لهألا نم مهيلع هللا مهالو

 . مالسالا عئارش نم هب مهورمأي نأ اورمأ امب مهورمأي نأو

 ءابطالا رزق نأ قبس ضرم نم صخش یرب اذإ :۲س
 ناضمر نم مایآ يضم دعب كلذ ناکو هنم هئافش ةلاحتسا

 ؟ةقباسلا مايألا ءاضقب بلاطی لهف
 ال ضرمل ناضمر نم وأ ناضمر صخش رطفأ اذإ :۲ ٤ج

 قوثوملا ءابطألا ریرقتب امإو ةداعلا بسحب ام هلاوز ىجري
 اذان نیکسم موی لك نع معطي نأ هيلع بجاولا ناف یهب

 موصي نأ همزلی ال هناف دعب امیف ءافشلا هل هللا ردقو كلذ لعف

 نع الدب ماعطالا نم هب ىتأ امب تئرب هتمذ نأل ؛ هنع معطآ امع

 . موصلا

 (۱۸۲۹) مقر ملسمو ۲۰۹(۰) مقر يراخللا هاور ۱(
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 . هتمذ ةءارب دعب هقحلي بجاو الف تئرب دق هتمذ تناك اذإو

 رجعي يذلا لجرلا يف هللا مهمحر ءاهقفلا هركذ ام اذه ريظنو

 هنع جحي نم ميقيف هلاوز ىجري ال ًازجع جحلا ةضيرف ءادأ نع
 . ةيناث ةرم ةضيرفلا همزلت ال هنإف كلذ دعب أربي مث

 مهريغ ةءارق نودلقي حيوارتلا ةالص يف دجاسملا ةمئأ ضعب :۲۵س

 ؟زئاجو عورشم لمع اذه لهف ..نآرقلاب مهتاوصأ نيسحتل كلذو
 يبنلا هب رمأ عورشم رمأ نآرقلاب توصلا نيسحت :۲۵ج

 یسوم يبآ ةءارق ىلإ ةليل تاذ هيب يبنلا عمتساو هلك
 نم ًارامزم تیتوآ دقل» : هل لاق یتح هتءارق هتبجعأ و يرعشألا

 ًاصخش دجسملا مامإ دّلق اذإف اذه یلعو ۲۳«دواد لآ ریمازم
 هتءارقو هتوص نسحي نأ لجأ نم ةءارقلاو توصلا نسح

 عورشمو هتاذل عورشم رمآ اذه ناف - لجو زع هللا باتکل

 و ابو فلج نیش اکا هي نأل اشنا هل
 نم هيتؤي هللا لضفو «ةءارقلل مهتاصناو مهعامتساو مهبولق
 . میظعلا لضفلا وذ هللاو ءاشي

 مقر ملسمو «نآرقلا لئاصف باتک (۵۰4۸) مقر يراخبلا هاور )١(

 . نیرفاسملا ةالص باتک (۷۹۳)
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 سانلا بولق قيقرت لواحي دجاسملا ةمئأ ضعب :؟55س
 حيوارتلا ةالص ءانثأ ًانايحأ هتوص ةربن رییغتب مهيف ريثأتلاو

 مکلوق امف كلذ رکنی سانلا ضعب تعمس دقو ,تونقلا ءاعد يفو

 ؟اذه يف هتلا مكظفح

 دودحلا يف لمعلا اذه ناك اذإ هنأ ىرأ يذلا ::"ج

 لاق اهلو .هيف جرح الو هب سأب ال هنإف ولغ نودب ةيعرشلا

 ىلإ عمتست كنأ ملعأ تنك ول» : الإ يبنلل يرعشألا ىسوموبأ
 نّسح اذإف ءاهتتّيزو اهتنسح يأ ؛اریبحت كل هتربحل يتءارق
 ىرأ الف بولقلا ققرت ةفص ىلع هب ىتأ وأ هتوص سانلا ضعب
 يف ةملك يتاجر > روح اغا ىف ولعلا نكل ًاسأب كلذ يف

 نأ ىرأ «لاؤسلا يف رکذ يذلا لعفلا اذه لثم لعف الإ نآرقلا

 . هللا دنع ملعلاو «هلعف يغبني الو ولغلا باب نم اذه

 مهضعبو ناضمر راهن لوط نوماني موق يف لوقلا ام :۲۷س

 ؟حيحص ءالؤه مايص لهف .يلصي ال مهضعبو ةعامجلا عم يلصي

 ءاّدج صقان هنكلو ةمذلا هب أربت ئزجم ءالؤه مايص : 77ج

 ىلاعتو هناحبس هللا نآل ؛ ها يف ناشلا هروصتمل و

 ل بك انك هايل ڪک کک اراذل اھا » :لاق
 ۰۲۱۸۳ :ةرقبلا] نوف شک کما سنی کر
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 هب لمعلاو روزلا لوق عدي مل نَم» هلي يبنلا لاقو
 . ''”(هبارشو هماعط عدي نأ يف ةجاح هلل سيلف ؛ لهجلاو

 نم سيل اهب ةالابملا مدعو ةالصلا ةعاضإ نأ مولعملا نمو

 فلاخم وهو «روزلاب لمعلا كرت نم الو « لجو زع هللا ىوقت

 ءالؤه نأ بجعلا نمو ؛موصلا ةضيرف يف هلوسرو هللا دارمل
 نورهسی امبرو «ليللا لوط نورهسيو «راهنلا لوط نوماني

 هب نوبسكي مرحم رمأ ىلع وأ «هنم مهل ةدئاف ال وغل ىلع ليللا
 نأو «لجو زع هللا اوقتي نأ مهلاثمأو ءالؤهل يتحيصنو ءًامثإ

 نأو «هاضري يذلا هجولا ىلع موصلا ءادأ ىلع هونيعتسي

 قلخلا ىلإ ناسحإلاو ةالصلاو نارقلا ةءارقو ركذلاب هولغتسي
 داي ىبنلا ناك دقو . ةيمالسالا ةعيرشلا هيضتقت امم كلذ ريغو

 ا نيس نار ف ناب اهر ناک ساتن هرجا
 حيرلا نم ريخلاب دوجأ ل هللا لوسرف «نآرقلا هسراديف

2 

 .(۱۱)ص هجیرخت قبس (۱)
 (YT°A) مقر ملسمو «موصلا باتك (۲) مقر يراحبلا هاور )۲)

 . لئاضفلا باتک
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 لالخ ةالصلا ءادأ يف نونواهتي نيملسملا ضعب ظحالن :1 8س

 مايصلاو ةالصلاب اورداب ناضمر رهش ءاج اذإف ,ماعلا رهشأ

 ؟مهل مكتحيصن امو ؟ءالؤه مايص نوكي فيكف ..نآرقلا ةءارقو
 له نم رداص مايص هنأل ؛حيحص ءالؤه مايص :۲۸ج

 نأ ءالؤهل يتحيصن نكلو ءًاحيحص ناكف دسفمب نرتقي ملو
 امب ىلاعتو هناحبس هللا اودبعي نأو « مهسفنأ يف ىلاعت هللا اوقتي

 «ةنكمألا عيمج يفو ةنمزألا عيمج يف مهيلع بجوأ

 رهش نورظتنی امبرف .توملا هؤجفي ىتم يردي ال ناسنالاو
 هتدابعل لعجي مل ىلاعتو هناحبس هللاو «هنوكردي الو ناضمر

 كأي ىح کیر دبعاو * :یلاعت لاق امك توملا الإ ًادمأ
 وه يذلا توملا كيتأي تخ يأ ۹٩[ رححلا] # كيقيلأ

 . نيقيلا

 ىلع موي لك موص ةين نع ةيفاك ناضمر مايص ةين له :۲۹س
 ؟ةدح

 ليللا رخآ يف موقي صخش لك نأ مولعملا نم :۲۹ج

 لقاع لك نأل ءاذه يف كش الو موصلا دارأ دق هنإف رحستيو

 ةدارإلاو .ةدارإب الإ هلعفي نأ نكمي ال هرايتخاب ءىشلا لعفي

 «موصلا لجأ نم الإ ليللا رخآ يف لكأي ال ناسنإلاف «ةينلا يه
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 اذه يف لكأي نأ هتداع نم نكي مل لكألا درجم هدارم ناك ولو
 اميف لاؤسلا اذه لثم ىلإ جاتحي نكلو ةينلا يه هذهف . تقولا

 يقبو ناضمر يف سمشلا بورغ لبق مان ًاصخش نأ ردق ول

 مل هنإف ؛يلاتلا مويلا نم رجفلا علط ىتح دحأ هظقوي مل ًامئان

 مويلا هموص نإ :لوقن لهف ؛يلاتلا مويلا موصل ليللا نم وني
 ةقباسلا ةينلا ىلع ءانب حيحص موص يلاتلا

 ؟هتليل نم هوني مل هنال ؛ حيحص ريغ هموص نإ :لوقن وأ

 مايص ةين نأ حجارلا لوقلا نإف . حيحص هموص نإ :لوقنف

 . موي لكل ةينلا ديدجت ىلإ جاتحي الو «ةيفاك هلوأ يف ناضمر

 ءرهشلا ءانثأ يف رطفيف رطفلا حيبي ببس دجوي نأ الإ مهللا

 . موصلا فانئتسال ةديدج ةين نم دبال ذئنيحف

 ناذألا دعب وأ نذؤي نذؤملاو برشلاو لكألا مكح ام :۳۰س

 ؟ًاديدحت رجفلا عولط ملعي مل اذإ اميسالو ريسب تقوب

 لكألا نم مئاصلا عنمي يذلا لصافلا دحلا :۳۰ج

 شورت نأ : ىلاعت هللا لوقل ؛رجفلا عولط وه برشلاو
 طلا کک يبي ی اورو اوکو كَل ها بک ام او
 ص رے

 .[۱۸۷ :ةرقبلا] € . . ا نم ون لا ومالا

 «موتكم مأ نبا نّدؤي ىتح اوبرشاو اولک» : اي يبنلا لوقلو
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 . ۲۳« رجفلا علطي ىتح نذؤي ال هنإف

 ال هنإ لوقيو «ةقث نذؤملا ناك اذإف . . رجفلا عولطب ةربعلاف

 درجمب كاسمإلا بجو نذأ اذإ هنإف ؛رجفلا علطي ىتح نذؤي

 ناف يرحتلا ىلع نذؤي نذؤملا ناك اذإ امأو «هناذأ عامس

 نأ الإ «نذؤملا ناذأ عامس دنع كسمي نأ ناسنإلل طوحألا

 عمس ولو كاسمإلا همزلي ال هنإف رجفلا دهاشيو ةيرب يف نوكي
 ؛ هتيؤر نم عنام كانه نكي مل اذإ ًاعلاط رجفلا ىري ىتح ناذألا

 طيخلا نم ضيبألا طيخلا نيبت ىلع مكحلا قلع ىلاعت هللا نأل

 . ۲۷۰ .رجفلا علطي ىتح نذؤيال هنإف»
 يهو نينذؤملا ضعب اهلعفی ةلاسم ىلع انه هبنآ يننإو . ۰ م. سموك 9 ۰

 هفصت طایتحا اذهو .موصلل طایتحالا باب نم اذه نأ مهنم

 : لَك یبنلا لاق دقو . .ًايعرش ًاطایتحا سیلو «عطنت) هنأب

 .(۱۹۱۸) مقر يراحبلا هاور )۱(

 .(۱۹۱۸) مقر يراخسلا هاور (۲)
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 نإ مهنأل ؛حیحص ريغ طايتحا وهو (۱)(نوعطنتملا كله»

 عمس اذإ سانلا نم ًاريثك نإف .ةالصلل اوءاسأ موصلل اوطاتحا

 ىلع ماق يذلا اذه نوكي ذئنيحو ر ىلصت ماك تدوجلا

 ىلص دق نوكي رجفلا ةالص لبق نذأ يذلا نذؤملا ناذأ عامس

 اذه يفو . حصت ال اهتقو لبق ة ةالصلاو ءاهتقو لبق ة ةالصلا

 هنأل ؛ نیمئاصلا ىلإ ةءاسإ ًاضيأ هيف نإ مث «نيلصملل ةءاسإ

 هل هللا ةحابإ عم برشلاو لكألا لوانت نم مايصلا دارأ نم عنمي

 هللا لحأ ام مهعنم ثيح نيمئاصلا ىلع ًايناج نوكيف . كلذ

 كلذو تقولا لوخد لبق اولص ثيح نيلصملا ىلعو مهل

 هيرحت يف يشمي نأو « لجو زع هللا يقتي نأ نذؤملا ىلعف

 . ةّنّسلاو باتكلا هيلع لد ام ىلع باوصلل

 ىلإ لصي داتعم ريغ ًالوط دالبلا ضعب يف راهنلا لوطي :۳۱س
 مايصب دالبلا كلت يف نوملسملا بلاطي له ءًانايحأ ةعاس نيرشع

 ؟راهنلا عيمج

 .(1۸۷۸) مقر ملسم هاور (۱)
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 ا 59356 ر

 یخ ويرش اوکو مکت هنا بک ام وتو مور ری نیلا

 1 ما اه 25 لا نم وسلا ل نم شیلا طلا رک

 نم لیللا لبقآ اذإ» : دك یبنلا لوقلو [۱۸۷ ةرتلا] * لأ

 ا دقف سمشلا تیرغو ءانهاه نم راهنلا ربدأو ءانهاه

 .۳«مئاصلا

 يف نیملسملا لامعلا نم مهربغ مامآ برشلاو لكألا نم مهعنمب

 رسولا هد و : "71ج

 07 ىلاعت هللا لاق .  نملسملا ريغ نم ريع نيملسملا

 اذإ نكلو ۱ :ةرقلا] ب ا زاو لم بح نمو

 . طقف ةجاحلا ردقب

 نم نيمئاسسا مامأ ناضمر راهن يف مهبرشو مهلكأ امأو

 هللا دمحي ملسملا مئاصلا نأل ءهب سأب ال اذه نإف نيملسملا

 اوس هر یتیم
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 ترخالاو ايندلا ةداعس هب يذلا مالسولل هاده نأ لجو زع

 مل نيذلا ءالؤه هب ىلتبا امم هللا هافاع نأ ىلاعت هللا دمحيو

 برشلاو لكألا هيلع مرح ناو وهف . لجو زع هللا ىدهب اودتهي
 موي ءازجلا نجس هناق ناشر مایا ىف اعرش اددلا هت

 رابالا ف مئئلسأ آمي انه اوشو أوك # : هل لاقُي نيح ةمايقلا

 راهظإ نم نيملسملا ريغ عنمي نکل . ۶ :ةقاحلا] هک ال

 يمالسالا رهظملل هتافانمل ةماعلا نكامألا ىف برشلاو لكألا
 ١ ۱ . دلبلا يف

 ؟ناضمر راهن يف مئاصلا نارطفت ةميمنلاو ةبيغلا له :۳۳س

 نايصقتت امهنكلو «نارطفت ال ةميمنلاو ةبيغلا :۳۳ج
 مڪر بیک اما نیل ایی آ» : ىلاعت هللا لاق . موصلا

 4 دن خلل سن ني ىلا لع بیک اک مال

 روزلا لوق عدي ملل نم» : ي يبنلا لاقو . ۰۲۱۸۳ :ةرقبلا]

 هماعط عدي نأ يف ةجاح هلل سيلف ؛لهجلاو هب لمعلاو
 ياو

 .(۱۱)ص هجيرخت قبس ()
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 ًايسان ناضمر راهن يف برشي وأ لكأي مئاص يئر اذإ :۳4س

 ؟ال مأ ركذي لهف

 هنإف ناضمر راهن يف برشي وأ لكأي امئاص ىأر نم : ٤٣ج

 : هتالص يف اهس نيح هي یا لرقت و اینا لغ تعي

 . «ینورکذف تيسن اذإف»

 رکاذلا ناسنالا نکل .هنایسل روذعم یسانلا ناسنالاو

 نوکی هيلع لدي ملو هموصل لطبم لعفلا اذه نأ ملعي يذلا
 بحي ام هيخأل بحي نأ بجيف هوخأ وه اذه نأل ؛ًارصقم

 راهن يف برشی وآ لكأي ًامئاص یار 1 نأ لصاحلاو

 لكألا نم عنتمي نأ مئاصلا ىلعو «هرّكذي هنإف ًایسان ناضمر

 يف ناك ول لب . هبرش وأ هلكأ يف ىدامتي نأ هل زوجي الو رؤف

 زوجي الو «هظفلي نأ هيلع بجي هنإف ماعط نم ءيش وأ ءام همف

 . مئاص هنآرکذ وأ رد نأ دعب هعالتبا هل

 رطفت يتلا تارطفملا نأ ی نأ دوأ ةبسانملا هذهب يننإو

 (oY) مقر ملسمو «ةالصلا باتك 2( مقر يراخبلا هاور )۱(

 دجاسملا ساتك
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 : تالاح ثالث يف هرطفت ال «مئاصلا

 .ًايسان ناك اذإ-

 . الهاج ناك اذإو

 .دصاق ريغ ناك اذاو-

 نم» : هلك يبنلا لوقل ؛ مات هموصف برش وأ لكأف يسن اذإف

 هللا همعطأ امنإف ؛هموص متيلف برش وأ لكأف مئاص وهو يسن

 وأ «علطی مل رجفلا نأ نظي برش وأ لكأ اذا اسو

 ناف «هنظ فالخ رمألا نأ نيبت مث ءتبرغ دق سمشلا نأ نظي

 تعلط مث «میغ موي يف هيَ يبنلا دهع يف انرطفأ» :تلاق

 ءاضقلا ناك ولو . '"”«ءاضقلاب ةي ىبنلا مهرمأی ملو سمشلا

 هب مهرمآ اذإ هنأل ؛انيلإ لقتل هب مهرمآ ولو ءهب مهرمال ًابجاو
 ةغلاب ةظوفحم نوکت نأ دبال هللا ةعيرشو « هللا ةعيرش نم راص

 . ةمايقلا موي ىلإ
 ول امك رطفی ال هنإف رطفي ام لعف دصقي مل اذإ كلذكو

 (5١)ص هحيرحت قبس (۱)

 .(5١)ص هجييرحت قيس (۲)
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 ريغ هنال ؛كلذب رطفي ال هنإف هفوج ىلإ ءاملا لزنف ضمضمت

 .دصاق

 هنأل ؛ هموص دسفی ال هناف لزنأف مئاص وهو ملتحا ول امکو

 مک سلول : لجو زع هللا لاق دقو «دصاق ريغ مئان
 رعد <

 .[6 : بارحألا] موف ت 3 تم نکو هو متا طخ امیف حان

 ؟ًابجاو ًارمأ مئاصلل ناضمر يف نآرقلا متخ ربتعي له :" هس
 «بجاو رمأب سيل مئاصلل ناضمر يف نآرقلا متخ :۳۵ج

 امك نآرقلا ةءارق نم رثكُي نأ ناضمر ىف ناسنالل یغبنی نکلو

 مالسلاو ةالصلا هيلع ناك دقف بل هللا لوسر َةَّنُس كلذ ناك
 . ناضمر لک نآرقلا ليربج هسرادي

 ددع يف ةنسلا يه امو «حیوارتلا ةالص مكح ام :"5س

 ؟اهتاعكر

 دقف «هتمال ااو هللا لوسر اهّنس ةنس حيوارتلا ةالص :"”ج

 نأ م نم ًافوخ كلذ كرت الك هنكلو «ٍلايل ثالث هباحصأب ماق

 ركب يبأ دهع يف كلذ دعب نوملسملا يقب مث «مهيلع ضرفت
 يضر رمع نينمؤملا ريمأ مهعمج مث ءرمع ةفالخ نم ردصو
 نولصي اوراصف «بعك نب َيبأو يرادلا ميمت ىلع هنع هللا

 . ناضمر يف ةْنْس يهو .دمحلا هللو اذه انموي ىلإ ةعامج



 مايصلا يف ًالاؤس نوعبرأو ةينامث 3
 ۲ سس اس سست سس سل سست

 «ةعكر ةرشع ثالث وأ ةرشع ىدحإ یهف اهتاعکر ددع امأو
 الو جرح الف اذه ىلع داز ول نکلو . كلذ يف ةنسلا يه هذه
 يف ةددعتم عاونآ فلسلا نع كلد يف يور هنأل + هب سأب

 هناف داز نمف  ضعب ىلع مهضعب رکنی ملو ۰ صقنلاو ةدايزلا

 دقو « لضفأ وهف دراولا ددعلا ىلع رصتقا نمو «هیلع رکنی ال
 يراخبلا يف درو ثيح ةدايزلا يف سأب ال هنآ ىلع ةنسلا تّلد

 يبنلا لأس الجر نأ امهنع هللا يضر رمع نبا ثیدح نم هریغو
 مكدحأ يشخ اذإف «ینثم ینثم» : لاقف «لیللا ةالص نع ةي
 ددحي ملو .«یلص دق ام هل ترتوأف ةدحاو یلص حبصلا
 ةالص يف مهملا نکلو ییلع رصتقی ًانيعم ًاددع ايب يبنلا

 عفرلاو دوجسلاو عوکرلا يف ةنينأمطلاو عوشخلا حيوارتلا
 ةعيرسلا ةلجعلا نم سانلا ضعب هلعفی ام لعفی الأو امهنم

 ام لعف نم مهعنمت امبر لب «نسي ام لعف نیلصملا عنمت يتلا

 .عورشملا فالخ اذه ناف قرثکب سانلا هباتنی نأ لجأ

 الأو هءارو نميف ىلاعت هللا يقتي نأ مامإلا ىلع بجاولاو

 )١596(. مقر ملسمو ۹۹۰(۰) مقر يراخبلا هاور )۱(
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 ًافيفخت ففخي الو «ةنسلا نع ةجراخ مهيلع قشت ةلاطإ ليطي
 لاق اذهلو ..هءارو نم ىلع نسي امب وأ بجي امب لخي

 ام لعف مومأملا عنمت ةعرس عرسي نأ مامإلل هرکی هنإ : ءاملعلا

 ام لعف نيمومأملا عنمت ةعرس عرسي نمب فيكف «نسي
 . مامإلا اذه قح يف مارح ةعرسلا هذه نإف ! ؟بجي

 .ةمالسلاو ةماقتسالا انناوخإلو انل هللا لأسنف

 رتولا عم اهضعب وأ اهلك حيوارتلا ةالص عمج مكح ام :۳۷س

 ؟دحاو مالس يف

 : لاق يج يبنلا نأل ؛ةالصلل دسفم لمع اذه :۳۷ج
 مل دحاو مالس يف اهعمج اذإف . .2«ىنثم ىنثم ليللا ةالص»

 لوسرلا هب رمأ ام فالخ ىلع نوكت ذئنيحو «ینثم ىنثم نكت
 وهف انرمأ هيلع سيل ًالمع لمع نَم» : ی ىبنلا لاق دقو . . ل
 ىلإ ماق نم نأ ىلع» : هللا همحر دمحأ مامإلا صنو ر

 يأ .«رجفلا ةالص يف ةثلاث ىلإ ماق امنأكف ليللا ةالص يف ةثلاث
 ىف كلذ ناك ول امك لطبت هتالص ناف ركذت نأ دعب رمتسا نإ هنأ

 ةالص يف ةثلاثلا ىلإ ماق اذإ همزلي اذهلو ءرجفلا ةالص

 5۱7 مقر ملسم هاور ()
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 دعب وهسلل دجسيو «دهشتیو عجري نأ ركذ مث ًايسان حيوارتلا
 يهو ةلأسم انهاهو . .هتالص تلطب لعفي مل نإف . .مالسلا

 ثيح اهنع هللا يضر ةشئاع ثيدح نم مهف سانلا ضعب نأ

 ام» : تلاقف ؟ناضمر ىف لَم ىبنلا ةالص تناك فيك : تلئس

 يلصي «ةعكر ةرشع ىدحإ ىلع هريغ الو ناضمر يف ديزي ناك
 الف ًاعبرأ يلصي مث «نهلوطو نهنسح نع لأست الف ًاعبرأ

 نو ثيح «هائالث يلصي مث نهلوطو نهنسح نع لأست
 ءدحاو مالسب ةيناثلا عبرألاو دحاو مالسب ىلوألا عبرألا

 لمتحي ثيدحلا اذه نكلو .دحاو مالس يف ةيقابلا ثالثلاو

 مث «نيتميلستب ًاعبرأ يلصي هنأ اهدارم نأ لمتحيو ركذ ام

 «كلذک ًاعبرأ يلصي مث «طاشنلا ةداعتساو ةحارتسالل سلجي

 نكل . . نيتعكر نيتعكر ىلصي هنأ يأ «برقأ لامتحالا اذهو

 .هطاشن ديعتسيو حیرتسیل اهدعب سلجی ىلوألا عبرألا
 . سلجی مث نيتعكر نيتعكر يلصي ةيناثلا عبرألا كلذكو

 نوكيف .' «ینثم ىنثم ليللا ةالص» : ةي هلوق اذه ديؤيو
 ًاعبرأ نوكت نأ لامتحاو ءَ هلوقو هلعف نيب عمج اذه يف

 .(0١0)ص هجيرحت قبس (۱)
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 اَ يبنلا نأ نم انركذ امل حوجرم هنكل دراو دحاو مالسب

 . (ىنثم ىنثم ليللا ةالص» : لاق

 نأ ىلوألا ةفصلا : ناتفص اهلف ثالثب رتوأ اذإف رتولا امأو

 ثالثلا درسي نأ ةيناثلا ةفصلاو « ةثلاثلاب يتأي مث نيتعكرب ملسي

 .دحاو مالسو دحاو دهشتب ًاعيمج

 متخ ءاعد نأ نم سانلا ضعب هيلإ بهذي اميف مكلوق ام :۳۸س
 ؟ةثدحملا عدبلا نم نآرقلا

 ًالصأ ةالصلا يف نآرقلا متخ ءاعدل ملعأ ال :۳۸ج

 لمع نم الو یی لوسرلا ةنس نم هيلع دمتعی ًاحيحص
 نب سنآ ناك ام كلذ يف ام ةياغو . مهنع هللا يضر ةباحصلا

 ناك هنأ نم نآرقلا ءاهنإ دارآ اذإ هلعفی هنع هللا یضر كلام

 . هتالص يف اذه لعفي ال هنکل وعدیو هلهأ ممجی
 لحم يف ءاعد ثادحإ اهیف عرشي ال مولعم وه امك ةالصلاو

 ينومتيآر امك اولص» :ِة5 يبنلا لوقل ؛هب َةّنّسلا درت مل
E5  

 ال ينإف ةالصلا يف ةمتخلا هذه ىلع ةعدبلا قالطإ امأو

 .تدالا باتك (1۰۰۸) مقر يراخبلا هاور (۱)
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 - ةنسلا ءاملع  ءاملعلا نأل ؛اهیلع كلذ قالطإ بحأ
 لاق ام ىلع فينعتلا اذه فنعن نأ ىغبني الف .اهيف نوفلتخم

ETمکن حملا نرم ی شما  ER 
 . ةنسلا عابتا ىلع ًاصيرح نوکی نأ ناسنالل

 ىلع نیصیرحلا ةوخألا ضعب اهلعفی ةلأسم انهاه نإ مث
 نیذلا ةمئألا دحأ فلخ نولصی مهنآ يهو .ةنسلا قیبطت
 اوفرصنا ةريخألا ةعكرلا تءاج اذإف .نآرقلا متخ دنع نوعدی
 امل ىغبني ال رمأ اذهو «ةعدب ةمتخلا نأ ةجحب سانلا اوقرافو

 كلذ نآلو «رفانتلاو بولقلا فالتخا نم كلذ نم لصحي
 ال ناك هللا همحر دمحأ مامالا نإف . ةمئآلا هيلإ تبهذ ام فالخ
 اذإ» :لوقي كلذ عمو رجفلا ةالص يف تونقلا بابحتسا ىري

 ىلع نمؤيلو « هعباتیلف رجفلا ةالص يف تناقب ناسنالا متئا
 . (هئاعد

 عابتا ىلع نيصيرحلا ةوخألا ضعب نأ ةلأسملا هذه ريظنو

 مامإ فلخ اولص اذإ حيوارتلا ةالص يف تاعكرلا ددع يف ةنسلا

 اوفرصنا ةعكر ةرشع ثالث وأ ةعكر رشع ىدحإ نم رثكأ يلصي
 وهو «يغبني ال رمأ ًاضيأ اذهو «ددعلا اذه مامإلا زواجت اذإ

 هللا يضر ةباحصلا نإف ؛ مهنع هللا يضر ةباحصلا لمع فالخ



 ۳73 مایصلا يف ًاللوس نوعبرأو ةينامث

 الوأتم ینم يف هنع هللا يضر نافع نب نامثع منا امل مهنع

 .نومتیو هفلخ نولصی اوناک كلذ عمو مامتالا هيلع اورکنآ

 دشآ رصقلا اهیف عرشي لاح يف ةالصلا مامتإ نأ مولعملا نمو

 مل اذه عمو «ةعكر ةرشع ثالث ىلع ةدايزلا نم ةّئّسلل ةفلاخم

 نوعَدَي وأ «نامثع نوقرافي مهنع هللا يضر ةباحصلا نكي

 دسأو «ةنسلا عابتا ىلع انم صرحأ كش الب مهو .هعم ةالصلا

 . ةيمالسالا ةعيرشلا هيضتقت اميف ًاكسمت انم دشأو «ًايأرانم

 ىريو «هعبتيف قحلا ىري نمم ًاعيمج انلعجي نأ هللا لأسنف

 . هبنتجيف ًالطاب لطابلا
 نم نيرشعو عبس ةليل فصو نيملسملا ضعب داتعا :"9س

 ؟ليلد هيلع لهو ؟لصأ ديدحتلا اذهل لهف .ردقلا ةليل اهنأب ناضمر

 نيرشعو عبس ةليل نأ وهو «لصأ ديدحتلا اذهل معن :"9ج

 نم حجارلا لوقلا نكلو . ا نب أ كيزع

 يف ردقلا ةليل نأ ًالوق نيعبرأ قوف تغلب يتلا ملعلا لهأ لاوقأ

 نوكت دقف ءاهنم رخاوألا عبسلا يف اميسالو رخاوألا رشعلا

 دقو «نيرشعو سمخ ةليل نوكت دقو «نيرشعو عبس ةليل

 «نيرشعو عست ةليل نوكت دقو «نيرشعو ثالث ةليل نوكت
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 سداسلا ةليل نوكت دقو «نيرشعلاو نماثلا ةليل نوكت دقو

 نيرشعلاو عبارلا ةليل نوكت دقو «نيرشعلاو

 ال ىتح يلايللا لك يف دهتجي نأ ناسنإلل يغبني كلذلو
 يف ُهَلَرنَأ اَنِإ # : ناو دك اد اخ يح

 زع لاقو . ۰.۲۳ :ناخدلا] }© ر نردتم 2 اک وک رم ل

 2 ردقلا امه ر 2 رفا ف ر نإ 1"

 مهر ی ر نذاب اف خورد ةكيتلملا را رک فا نرم ةلتا

 . [ردقلا ةروسا جزا لطم یک هدم ©, يما لك نت

 اهل زوجي لهف عضرملا ةأرملا ىلع مايصلا قش اذإ :4۰ س
 ؟رطفلا

 اذإ وأ ءاهيلع مايصلا قش اذإ رطفت نأ اهل زوجي معن : ١5ج

 لاحلا هذه يف هنإف .هعاضر] صقن نم اهدلو ىلع تفاخ
 . اهترطفأ يتلا مايألا ددع يضقت نأو «رطفت نأ اهل زوجي

 ىضرم ضعب هلمعتسي خاخب تايلديصلا ضغب يف :١4س
 ؟ناضمر راهن يف هلامعتسا مئاصلل زوجي لهف ءوبرلا

 يف همايص ناك ءاوس مئاصلل زئاج خاخبلا لامعتسا : ١٠ج

 لصي ال خاخبلا اذه نأل كلذو . .ناضمر ريغ يف مأ ناضمر

 هيف امل حتفنتف ةيئاوهلا تابصقلا ىلإ لصي امنإو ةدعملا ىلإ
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 BI ابداع ًاسفتت ناسنالا شفنتیو ةیصاخ نم
 ۳ لصی ًابرش الو الکآ الو «برشلا الو لكآلا ىنعمب

 .ةدعملا

 ىلع لدي ليلد دجوي ىتح موصلا ةحص لصألا نأ مولعمو
 . حيحص سايق وأ عامجإ وأ ةنس وأ باتك نم داسفلا

 راهن يف مئاصلل ناتسألا نوجعم لامعتسا مكح ام :(۲س
 ؟نانظفز

 ال هريغو ناضمر يف مئاصلل نوجعملا لامعتسا : ٣٤ج

 ؛ هلامعتسا مدع ىلوألا نكلو هتدعم ىلإ لزني مل اذإ هب سأب

 .هب رعشي ال ناسنالاو ةدعملا ىلإ ذفني دق ًايوق ًاذوفن هل نأل

 الإ قاشنتسالا يف غلاب» : ةربص نب طيقلل وي يبنلا لاق اذهلو

 «نوجعملا مئاصلا لمعتسی الآ یلوالاف ''”«ًامئاص نوكت نأ
 نأ ىشخي ام ىقوت دق نوكيف رطفأ ىتح هرخآ اذإف عساو رمألاو

 . موصلا داسف هب نوكي

 )١( مقر يتاسلاو .موصلا باتك (۷۸۸) مقر يدمرتلا هاور )۸۷(

 يبايلالا هحصو ةراهطلا باتک .
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 نع طقست ءوضولا يف ةضمضملا نأ حيحص له :۳س

 ؟ناضمر راهن يف مئاصلا

 مام هريغ يف وأ ناضمر راهن يف ءاوس ءوضولا ضورف نم
 € خرج الساق » :ىلاعت هلوق مومعل .هریغلو

 وأ ةضمضملا يف غلابي نأ يفبني ال نكل «[5:ةدئاملا]

 ةا يبنلا نأ ةربص نب طيقل ثيدحل «مئاص وهو قاشنتسالا

 يف غلابو ؛ عباصألا نيب للخو « ءوضولا غبسأ» :هل لاق

 . '7(ًامئاص نوكت نأ الإ قاشنتسالا

 ؟ديرولا يف ربإلا ذخأب مئاصلا رطفي له :4 ؛س
 .هريغ يف الو ديرولا يف ربالا ذخأب مئاصلا رطفي ال : 44ج

 اهب ينغتسي ثيحب ماعطلا ماقم ةمئاق ةربإلا هذه نوكت نأ الإ

 رطفتال اهناف كلذک سیل ام امآف .برشلاو لكألا نع ناسنالا
 هذه نأل كلذو . . هریغ نم وأ دیرولا نم تذخأ ءاوس ًاقلطم

 ترا: لک الا شعمت الو برش الو هلکآ تسيل ربالا

 . برشلاو لكألا مکح يف نوکت نأ اهنع يفتنيف اذه یلعو

 .(۵۷)ص هجيرخت قيس (۱)



 مايصلا يف الاوس نوعبرأو ةينامث
=4 

 راهن يف عربتلا وأ ليلحتلا ضرغب مدلا نم ءيش ذخأ له : ؛ هس

 ؟ال مأ مئاصلا رطفي ناضمر
 هندب يف رثؤي ال الیلق مدلا نم ًائيش ناسنإلا ذخأ اذإ : 05ج

 صيخشتل وأ ليلحتلل هذخأ ءاوس كلذب رطفي ال هنإف ًافعض

 . هيلإ جاتحي صخشل هب عربتلل هذخأ وأ «ضرملا

 هنإف فعض اهب ندبلا قحلي ةريبك ةيمك مدلا نم ذخأ اذإ امأ

 ةرطفم اهنأب ةنسلاب تبث ىتلا ةماجحلا ىلع ًاسايق كلذب رطفي

 . مئاصلل

 هذهب عربتي نأ ناسنإلل زوجي ال هنإف كلذ ىلع ءانبو

 نأ الإ ناضمر موصك ًابجاو ًاموص مئاص وهو مدلا نم ةيمكلا

 عفدل هب عربتي لاحلا هذه يف هنإف ةرورض كانه نوكي

 يضقيو هموي ةيقب برشيو لكأي ًارطفم نوكيو «ةرورضلا
 . مويلا اذه لدب

 ؟لاوزلا دعب مئاصلل كاوسلا لامعتسا مكح ام : ؛ 5س

 لاوزلا دعبو لاوزلا لبق مئاصلل كاوسلا لامعتسا : ٤ج

 لامعتسا ىف ةماع ثیداحألا نأل ؛هریغل ةنس وه امك ةنس

 .هدعب الو لاوزلا لبق ًامئاص اهنم نئتسی ملو كاوسلا
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 كا . برلل ةاضرم مفلل ةرهطم كاوسلا» : لَو يبنلا لاق

 مهترمأل يتمأ ىلع قشأ نأ الول» : مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو

 ای لک دنع كاوسلاب

 نیذلا دجاسملا ةمئأ ضعیل - هتلا مکظفح - مکهیجوت ام : 1۷س

 ةالصلا و ةرمعلل ةكم ىلإ نوبهذیو ناضمر يف مهدجاسم نوكرتي
 ؟رهشلا اذه لالخ مرحلا يف

 مهدجاسم يف مهءاقب نأ اوملعی نأ ءالؤهل انهیجوت : ۷٤ج

 مامآ هومزتلا يذلا مهبجاو ءادآو .اهیف سانلا عامتجال

 اولصیو اهیف اومیقیل ةكم ىلإ اوبهذی نأ نم لضفأ مهتموکح
 يف ناضمر يف ركذي مل مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلاو . كانه
 لدعت ناضمر ىف ةرمع» :لاقف ةرمعلا الإ ةكم ىلإ باهذلا

 نأ كشال نكلو . . كانه ةماقالا ةي يبنلا ركذي ملو "”«ةجح
 ناسنإلا ريغل نكل ءاهريغ يف ةماقإلا نم لضفأ ةكم يف ةماقإلا

 باتك )٥( مقر يئاسنلاو 42١15 ۰۲۲ ۰8۷/7) دمحأ هاور (۱)

 ينابلألا هحّحصو ةراهطلا

 (0۱۰) مقر ملسمو ۸۸۷(۰) مقر يراخسلا هاور (۲)

 .ديصلا ءازح باتک )١18717( مقر يراخبلا هاور (۳)



 58 مايصلا يف الاس نوعبرأو ةينامث

 موقي نأ هيلع بجاوو «هتموکح مامأ هب طبترم لمع هل يذلا

 اوبهذي نأ ةرمعلا اودؤي نأ اوءاش اذإ ءالؤهل يتحيصنف هب

 اع ضب اب ارم رف را ودون انما وسو نأ الا

 . مهرومآ ةالوو مهناوخإ وحن

 بجاو رمأ ناضمر يف ةرمعلا نأ سانلا ضعب دقتعي :؛ 8س
 ؟حیحص اذه لهف ءرمعلا يف ةرم ولو هيدؤي نأ دبال ملسم لك ىلع

 يف ةدحاو ةرم ةبجاو ةرمعلاو . : وضم يعادل 25ج

 بودنم ناضمر يف ةرمعلاو «كلذ نم رثكأ بجت الو ءرمعلا

 . "”(ةجح لدعت ناضمر يف ةرمع» :لاق الب يبنلا نأل + اهيلإ

 بحي امل نيملسملا انناوخإو انقفوي نأ ىلاعت هللا لأسن
 يلصأو ؛نیملاعلا بر هلل دمحلاو «ميرك داوج هنإ «یضربو
 . نيعمجأ هبحصو هلآ یلعو دمحم انيبن ىلع ملسأو



 ا ير دريم 822 و ور قر ناضمر يف ءاتمتمإلاد

 مايصلا يف الاؤس نوعبرأو ةينامث
۲۱۲۱ ۱ 

 سرسهفلا
 ةحفصلا عوضوملا

 SAE LS ةمدقملا -
 لا ؟ناضمر ىف هلعفن نأ بجي اذام-

 O E ۰. . مئاصلا تارطفم-
 Ne A SE SR مايقلا تاعكر ددع-

 TEE مايقلا تاعكر ددع يف مامإلا ةقفاوم-
 E ORE ا يناثلا ناذألا عم برشلاو لكألا-

 rile ناضمر يف مونلاو ماعطلاب مامتهالا-
 ۱۳۹ r SSA ناضمر ىف ءاعدلا ةلاطإ
 eS او لح الا
 ere ةكم يف حيوارتلا ةالصل ةدج لهأ باهذ-

 E ERED ةالصلا يف ةنسحلا تاوصألا عبتت

 0 ناضمر يف مدلا بحس
 ا OSA و ديعلا ةليل حیوارتلا -
 ۱۲۲ و ع ا هام ؟مرحلا نم فكتعملا جرخي له-

 يح



 مايصلا يف الاوس نوعبرأو ةينامث

 بكل ثار لج ةالص نودب موصلا مكح

 25211101110100 رهشلا ةدع لامكإ ةيفيك

 و لالهلا ةيژرل لیبردلا لامعتسا

 ...A ؟ةیمالسالا نادلبلا لكل ةمزلم يه له لالهلا ةيژر-

 ؟موصلا همزلي له ةمكحملا غلبي ملو لالهلا ىأر نم- ۳۲۰۰

 ENES لالهلا ةيؤر ءاعد-
 ا ا راهنلا يف ناضمر لوخدب ملعلا
 TESA ؟بجاو وه له لالهلا ىئارت-

 0 ؟هنم هتاف ام يضقي له ناضمر يف ملسأ نم-
 عن ؟مايصلاب نايبصلا رمؤي له-

 0 ؟ يضقي له هنمًاسوؤيم ناك ضرم نم رب نم -

 Meese توصلا نيسحتل ةمئألا تاوصأ دیلقت

 ۱۲ و ES ت لا قف ملا وهلا ةر ا
 es ehe ناضمر يف مونلا -
 E او هر ناضمر ريغ ىف ةالصلاب نواهتی نم-

 EE ؟رهشلا لماك يفكت له موي لوأ يف ةينلا -
 1 ی واب رجفلا ناذأ عم لكألا

 ا ل ؟هلك ماصي له ًاريثك راهنلا لاط اذإ -



 مايصلا يف ًالاؤس نوعبرأو ةينامث
EEE 

 ناضمر راهن يف نيملسملا ريغ لبق نم برشلاو لكألا- .60

Ese -؟نارطفت له ةميمنلاو ةبيغلا 

 مر و تنسو ؟هبنی له ًایسان برش وأ لکآ نم-
 ی ؟بجاو وه له ناضمر يف نآرقلا متخ-

ASENA -اهتاعكر ددعو حيوارتلا مكح 

em -دو دحاو مالس يف رتولا عم حیوارتلا عمج 

OFS فنك ا فطوم ؟ةعدب وه له نارقلا متخ ءاعد 

 ی شو ا ا ردقلا ةليل-  oSد نمل دع 918

Oe sR جوملا ل aa -عضرملا مايص 

OR aaa SRR Se -وبرلا خاخب 

Ve مايصلا عم نانسالا نوجعم لامعتسا - 

ONS به حو ees ناضمر ىف ةضمضملا 

  SS ES SEE Eهل
EREN SA -ليلحتلل مدلا ذخأ 

o 1 1 111 كاوسلا لامعتسا - 

ER SoS -ةكم ىلإ بهذيو هدجسم كرتي مامإلا 

EASES SRE E -ناضمر يف ةرمعلا 
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